Doopdienst – Zaterdag 20 maart 2021
Hij is trouw tot in eeuwigheid!

De volgende zusters zullen op grond van hun persoonlijke
belijdenis de geloofsdoop ontvangen:
Zr. Britt Bruggeman
Zr. Angela Nieuwenhuizen
Zr. Corma van Splunder

Voorganger: Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden
Musici: Ineke van Erkelens & Piet Westhoeve & Tabea Lanzke

Vanaf het inleidend orgelspel wordt u vriendelijk verzocht stilte
in acht te nemen als een periode van voorbereiding op de dienst.
In deze dienst wordt er niet Live gezongen vanwege de coronamaatregelen. Wij vragen uw begrip hiervoor. In onze stilte
komen we Gods spreken tegen. Vanuit ontzag, verwondering en
hoop buigen wij ons voor Hem neer. Kom Heer, zie ons hart aan!

Inleidend Orgelspel
We luisteren naar - Psalm 118:1 en 6
Prijs, Israël, uw God en Koning,
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Vul met uw vrolijk lied zijn woning,
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Aärons huis laat het maar horen:
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Zing wie de Here toebehoren:
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
De steen waar bouwers niets in zagen
was in Gods ogen cruciaal.
Die steen mag zijn gebouw nu dragen;
zijn werk verbaast ons allemaal!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

Welkom en Inleiding op de dienst
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We luisteren naar – Ik zal er zijn - (wenslied Angela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
O naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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Gebed
Schriftlezing uit Handelingen v/d Apostelen 2:37-47
37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus
en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus
antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.
Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze
belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de
Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde
hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed
met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 41
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze
bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar
een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Het
leven van de eerste gemeente 43 De vele tekenen en wonderen die de
apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het
geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze
trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis
en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol
vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De
Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden
worden.

Verkondiging – Hij is trouw tot in eeuwigheid
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We luisteren naar - Doop (Sela)
In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
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Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
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Dienst van doop en getuigenis
Inleidende woorden en getuigenis: waarom ik mijn
jawoord geef.
1. Wilt u door het geloof belijden dat Jezus Christus uw Heer en
uw Verlosser is?
2. Is het uw verlangen om te komen tot een leven met God – door
het luisteren naar zijn Woord en de inhoud daarvan te maken
tot het uitgangspunt van uw leven?
3. Wilt u zich inzetten voor de gemeente van Christus en voor
haar zorgen?
4. Bent u bereid om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de
kerk en haar leden – om gedragen door de Heilige Geest op weg
te gaan naar het koninkrijk van God?
5. Wilt u getuigen zijn van het evangelie, in woord en daad, als
teken naar deze wereld dat Jezus Christus het fundament is van
uw geloof en uw leven?

Wat is jullie antwoord op deze vragen:
Britt Bruggeman, Angela Nieuwenhuizen en
Corma van Splunder

Persoonlijke Getuigenis van Britt, Angela en Corma
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We luisteren naar - U leert me lopen op het water
(wenslied Corma)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Ooh.
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid.
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Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid.
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij. Ooh.

Bediening van de doop en gebed om vervulling
van de heilige Geest onder handoplegging
We luisteren naar – Gebed om zegen (wenslied Britt)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen hen waar zij in geloof voor leven.
Zegen hen waar zij hoop en liefde geven.
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Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen hen tot in eeuwigheid!
Vader, maak hen tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn zij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak hen tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn zij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn zij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn.

Gebed en Zegen
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We luisteren naar – Muzikaal compositie door de
musici
Uitleidend Orgelspel

Missieverklaring:
Als Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is het ons verlangen
om samen met anderen te leven als navolgers van Jezus Christus.
En Gods liefde in woord en daad uit te dragen
in onze omgeving.
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De Doopsgezinde Gemeente is een dynamische gemeente.
Ze komt voort uit een oude traditie maar wil toch kerk voor
vandaag zijn. Mensen van alle leeftijden vinden in onze
gemeente een geestelijk thuis. Ook vele seizoengasten hebben
hier gedurende de vakantieperiode een vaste plaats gevonden.
Wij hopen dat onze kerk ook uw thuis mag zijn.
Komt u gerust een keer langs!
“Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen
er al ligt, namelijk Jezus Christus zelf” (1 Korintiërs 3:11)
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